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Contemporary Art in Brno Galleries

01/1 1 – 31/12 2022

Zb
yn

ěk
 B

al
ad

rá
n:

 N
ek

ro
lo

gi
e,

 16
. 1

1. 
20

22
 –

 2
8.

 1.
 2

02
3 

G
al

er
ie

 T
IC

, w
w

w
.g

al
er

ie
-t

ic
.c

z

OBRAZY / SOCHY / OBJEVY / PŘÍBĚHY           
 23. 9. 2022 – 1. 1. 2023

MÍSTODRŽITELSKÝ 
PALÁC, 1. PATRO

MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ, 
BRNO

en The first comprehensive exhibition of the 
work of Jan Zuziak (1946-2021) repays the debt 
of the Czech art community to the uncon-
ventional artist, without whom the picture of 
the Brno art scene of the last forty years is 
incomplete and vague. Zuziak brought into the 
Brno genius loci views whose cleverly adjusted 
focuses and angles revealed ordinary themes 
in quite extraordinary ways of representation. 
He was extraordinary in terms of his engaged 
worldview and his unique conception of art as 
a reflexive DIY.
k/c Jozef Cseres, Terezie Petišková

Monika Fryčová: Art & Business
7. 12. 2022 – 12. 2. 2023 
Možná člověk nechce být tak moc milován, jako 
chce být pochopen. 
en Perhaps one did not want to be loved so 
much as to be understood.
~ George Orwell, 1984
k/c Anita Topínka

FAIT GALLERY
Ve Vaňkovce 2 • út–so/Tue–Sat 
11:00–18:00 • www.faitgallery.com

Milan Maur: Nejisté sekvence děje / Uncertain 
Sequences of Action 
do/until 14. 1. 2023
Autorovy subjektivní záznamy přírodních dějů 
zachycené důslednou metodikou doprovází 
často lyrické texty dokládající jeho auten-
tický prožitek. Komplexní výstava prací z let 
1982–2022 zahrne umělcovy přírodní koncepty 
a akční tvorbu v typologicky různých zázna-
mech časově podmíněných jevů, ale i jeho 
zcela nová aktuální témata. 
en The artist's subjective records of natural 
events captured with consistent methodology 
are frequently accompanied by lyrical texts 
illustrating his authentic experience. This retro-
spective of works from 1982-2022 will include 
the artist's natural concepts and action work 
in typologically diverse records of time-based 
phenomena, as well as his new topical subjects. 
k/c Denisa Kujelová, Ondřej Navrátil a Jana 
Písaříková

– MEM

Veronika Vlková: Tatínku_hrubý_a_zmenšený_
final_ok / Daddy_rough_and_reduced_final_ok 
do/until 14. 1. 2023 
Matka a syn putují pěšky do Vídně. Po cestě 
vaří, myjí se, dívají se, ukazují si věci. Občas je 
to složité, jejich ruce jsou z kamene. Kroky jsou 
verše, a pochod modlitba za zdravé vztahy. 
Bez ztráty humoru se snaží setřást vrstvy 
patriarchálního sedimentu usazeného na svých 
pažích, srdcích, rodu i krajině.
en Mother and son are travelling on foot to 
Vienna. On the way they cook, wash, look, 
show each other things. Sometimes it's dif-
ficult, their hands are of stone. The steps are 
verses and the march is a prayer for healthy 
relationships. Without losing their humour, they 
are trying to shake off the layers of patriarchal 
sediment settled on their arms, hearts, family 
and landscape.
k/c Marie Štindlová

– PREVIEW

Jiří Staněk: Brightness 
do/until 14. 1. 2023 
Jas je atribut vizuálního vnímání, ve kterém se 
zdá, že zdroj vyzařuje nebo odráží světlo. Jest-
liže jas je atribut vizuálního vnímání, tak vizuální 
umění je jeho synonymem, spoléhajícím na 
kontext prostředí a pozorovatele. Site-specific 
instalace Brightness je snahou o zhmotnění 
prostředí jasu.
en Brightness is an attribute of visual percep-
tion in which the source appears to emit or re-
flect light. If brightness is an attribute of visual 
perception, then visual art is synonymous with 
it, relying on the context of the environment 
and observer. The site-specific installation 
called Brightness is an attempt to materialize 
the environment of brightness.
k/c Jiří Dušek

GALERIE ARCHITEKTURY BRNO 
Starobrněnská 341/18 •  
st–ne/Wed–Sun 14:00–19:00 •  
galerieachitektury.wordpress.com

Drazí architekti… – Architektura jako práce / 
Dear architects… – Architecture as Labour 
29. 11. 2022 – 22. 1. 2023 
Třetí výstava projektu „Drazí architekti…“ se 
zabývá pracovními podmínkami v oblasti archite-
kury se zaměřením na nejisté pracovní a životní 
podmínky (především, ale nejen) mladé genera-
ce absolventů*tek architektury. Cílem je zvýšit 
povědomí a přispět k diskusi o organizaci práce 
v oblasti architektury, neplacené práci a stážích, 
struktuře architektonických kanceláří a rovnová-
ze mezi pracovním a soukromým životem. 
en The third exhibition of the project "Dear 
architects…" deals with the labour conditions 
in the field of architecture, with a focus on the 
precarious working and living conditions of the 
(mainly, but not exclusively) young generation 
of architecture graduates. The goal is to raise 
awareness and contribute to the discussion 
on the organization of work in the field of 
architecture, non-paid labour and internships, 
the structure of architectural offices, and 
work-life balance.
k/c Karolína Plášková

GALERIE ART
Cihlářská 19 • po–so/Mon–Sat 
14:00–01:00, ne/Sun 14:00–24:00 • 
www.facebook.com/galerieartbrno

Max Lysáček: Glass Dagger 
do/until 30. 11.

Social Maps 
5. 12. – 30. 12.

GALERIE BLANSKO
Dvorská 2, Blansko (mimo mapu / off 
the map) • út–pá/Tue–Fri 10:00–12:00, 
13:00–17:00, so–ne/Sat–Sun 14:00–17:00 
(st do/Wed until 19:30) • facebook.com/
galerieblansko

Roman a Tereza Štětinovi: Brambory / 
Potatoes
19. 11. – 30. 12.
Roman a Tereza Štětinovi přináší téma bram-
bor, které kontextualizují s aktuálním děním 
i rodinnými vzpomínkami. Tereza zpracovává 
v bramborách, krystalech, kmenech stromů 
a keramických reliéfech svůj vztah k rodné 

krajině kolem Tasova. Roman do společného 
dialogu vnáší prostorové a závěsné obrazy 
vyplétané jutovinou, Tereza do nich intervenuje 
keramickými reliéfy. Celou instalaci dokresluje 
zvuk a video vaření kamenů, které reaguje na 
existenciální úzkost dnešního světa v synchroni-
citě s rodinným domácím štěstím.
en Roman and Tereza Štětinovi bring the theme 
of potatoes, which they contextualize with cur-
rent events and family memories. Tereza pro-
cesses her relationship to her native landscape 
around Tasovo in potatoes, crystals, tree trunks 
and ceramic reliefs. Works with a fallen tribe 
from her own land, referring to the crystals 
found in the fields. Roman brings three-dimen-
sional and hanging paintings woven with jute 
into the common dialogue, Tereza intervenes in 
them with ceramic reliefs. The entire installa-
tion is complemented by the sound and video 
of the cooking of stones, which responds to the 
existential anxiety of today's world in synchron-
icity with family happiness.
k/c Andrea Kaňkovská

Kvet Nguyen: Neškodný jako ty /  
Harmless like you
19. 11. – 30. 12.
„Hořím a vyhořívám protože jsem se doteď 
odevzdávala. Stoupala na plný plyn bez možnos-
ti zpomalit. Rekapituluji. Nastavuji si hranice. 
Hledím na fotografie, které se mi hromadí. Díky 
těmto fotkám cítím. A prozatím mi to stačí.” 
Výstava fotografky a aktivistky Kvet Nguyen 
ze Slovenska je intimním vhledem do archivu 
rodinných analogových fotografií autorky. Přes 
sociální a kulturní kontext vietnamské diaspory 
je kromě toho také vizuální tematizací světa. 
Odkrývá otázky rozpomínání, vytěsnění paměti, 
trápení, úcty, lásky a domova.
en "I'm burning and burning out because I've 
been resigning. I was going full throttle with no 
way to slow down. I'm recapitulating. Setting 
my boundaries. I look at the photos that are 
piling up. These photos make me feel. And 
that's enough for me for now." The exhibition 
of photographer and activist Kvet Nguyen from 
Slovakia is an intimate insight into the archive of 
the author's family analog photographs. Despite 
the social and cultural context of the Vietnam-
ese diaspora, it is also a visual thematization of 
the world. It reveals questions of remembering, 
displacement of memory, suffering, respect, 
love and home.
k/c Júlia Bútorová

GALERIE EDIKULA
Arne Nováka 1, výloha čítárny FF MU, 
budova C, 1. NP • po–ne/Tue–Sun 
8:00–20:00 • www.facebook.com/ 
galerie.edikula

Paulína Halasová: You Are So Easy to 
Manipulate. Thank You
9. 11. – 11. 12.
Listopad otevře témata společenských norem 
a mezilidské manipulace, která se může ode-
hrávat i za nejbližším rohem chodby ústicí do 
univerzitní třídy. Slovenská umělkyně Paulína 
Halasová svou komiksovou formou lineární kres-
by zachycené na velkoformátové fólii komentuje 
nerovný svět osobních vztahů imaginárních 
postav, ve kterých by se mohl poznat kdokoliv 
z nás. Výsledné vyvěšené situace, nezatížené 
nadbytečným patosem, vybízejí kolemjdoucí 
diváky a především studenty, k rozklíčovaní 
autorčina zredukovaného symbolického jazyka 
v podobě sloganů či glos, tak příznačného pro 
mladého člověka 21. století.
en November will open the topics of social 
norms and interpersonal manipulation, which 
can take place even around the nearest corner 
of the corridor leading to the university class-
room. Through the comic form of linear draw-
ings captured on large-format foil, Slovak artist 
Paulína Halasová comments on the unequal 
world of personal relationships of imaginary 
characters in which any of us could recognize 
ourselves. The final shown situations, unencum-
bered by unnecessary pathos, encourage pass-
ing viewers and especially students to unravel 
the author's reduced symbolic language in the 
form of slogans or glosses, so characteristic of 
a young person of the 21st century.
k/c Kristýna Mikešová, Jana Gazdagová

GALERIE FAVU
Údolní 244/53, budova U2 • po–pá/ 
Mon–Fri 10:00–18:00 • www.facebook.com/
FaVU.VUT

Synthetic Becoming 
Malin Ah-King & Eva Hayward, Aliens in Green, 
Konstantin Biehl, Anjali Rao-Herel, Jacquelyne 
Luce & Feminist Technoscience Governance 
Collaboratory, Maddalena Fragnito & Zoe 
Romano, Annabel Guérédrat, Rian Ciela 
Hammond, Franziska Klaas & Susanne Bauer, 
Marne Lucas, Mary Maggic & Perrrformat, 
Byron Rich & Liz Flyntz, Mariana Rios Sandoval 
& the Rosæ Canine Collective, Lenka Veselá, 
Ker Wallwork & Juliet Jacques 
6. 12. 2022 – 30. 1. 2023 
Výstava tematizuje spolubytí s hormonálně 
aktivními chemickými látkami. „Synthetic“ 
v názvu výstavy vyznačuje chápání těl jako 
posthumánních asambláží vznikajících syntézou 
mnoha různých procesů a vlivů. Zároveň 
je i afirmací „umělosti“ či „nepřirozenosti“ 
těch, kteří jsou normativním diskurzem 
stigmatizováni coby „proti přírodě“. Výstava 
načrtne dynamický a vrstevnatý obraz 
„hormonálních krajin“ coby prostorů „stávání 
se“ (becoming), představivosti a péče (namísto 
prostorů „znečištění“), a nabídne tak kritickou, 
avšak nadějeplnou vizi života se syntetickými 
chemickými látkami, tvořící alternativu jak 
k normativním představám o „zdravých“ 
a „čistých“ tělech a prostředích bez toxických 
chemických látek, tak k nihilistickým obrazům 
antropocénní apokalypsy.
en The collective exhibition brings together re-
search by artists, activists and feminist techno-
science practitioners concerned with sympoi-
etic becoming with hormones and hormonally 
active chemicals. Adopting a decolonial feminist 
approach and embracing queer ecological 
sensibilities, Synthetic Becoming examines how 
substances unfold performatively and relation-
ally—beyond the dualisms of "natural" and "syn-
thetic," "pure" and "polluted," or "healthy" and 
"damaged." Synthetic Becoming paints various 
scenes in which hormonally active substances 
emerge, exploring these hormonal landscapes 
as sites of indeterminacy and becoming—ditch-
ing purity politics for the sake of interrogating 
the possibilities of resilience, chemical kinships, 
queer survival, and resurgent life, which asserts 
and continues, nonetheless.

k/c Lenka Veselá 

45 000L: OBJEM PRO ANGAŽOVANOU 
ARCHITEKTURU 
Výloha v průchodu od Velkého Špalíčku 
k Šilingrovu náměstí / Window display 
in the passage from Velký Špalíček to 
Šilingr Square • non-stop • instagram.
com/45000litru 

Čtyřicet pět tisíc litrů je objem vystupující 
mimo zdi instituce do veřejného prostoru 
pasáže v centru Brna. Nový výstavní prostor 
vzniká jako iniciativa studentky architektury 
FA VUT v Brně. 
en Forty-five thousand litres is the volume 
rising outside the walls of the institution into 
the public space of the passage in the centre 
of Brno. The new exhibition space is the initia-
tive of a student of architecture at the Brno 
University of Technology.

Dynamický blok: Keep Calm and Discourse 
do/until 8. 1. 2023 
Kolektiv Dynamický blok sleduje trend instagra-
mových účtů kriticky reflektujících současnou, 
nejen architektonickou, scénu. Prostřed-
nictvím sociálního média a formátu memu 
satiricky a trefně komentuje řadu palčivých 
témat, s kterými se architektura v dnešní době 
potýká. V přechodu z digitálního média do 
fyzického prostoru se témata zaměří zejména 
na přiblížení aktuální (brněnské) architektonic-
ké scény a reflexi úskalí profese architekta*tky 
širší neodborné veřejnosti. 
en Dynamický blok collective follows the trend 
of Instagram accounts critically reflecting the 
contemporary, not only architectural, scene. 
Through the social media and meme format, it 
satirically and aptly comments on issues which 
architecture is facing today. In the transi-
tion from the digital medium to the physical 
space, the topics will focus mainly on bringing 
the current architectural scene closer to the 
non-professional public and reflecting on the 
pitfalls of the profession of an architect. 
k/c Eva Truncová

DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA / 
HOUSE OF ARTS BRNO 
Malinovského nám. 2 • út–ne/Tue–Sun 
10:00–18:00 • www.dum-umeni.cz

Milena Dopitová: Příští zastávka je na 
znamení / The Next Stop Is a Request Stop
30. 11. 2022 – 19. 3. 2023 
Milena Dopitová je jednou z klíčových osob-
ností současného českého vizuálního umění, 
jejíž práce výrazně rezonuje i v mezinárodním 
kontextu. Výstava reflektuje otázky udržitel-
nosti kulturní, národní i etnické identity, které 
dnes na západní civilizaci doléhají s mimo-
řádnou intenzitou. Parafrázuje a mísí jazyk 
křesťanské, judaistické a arabské tradice – tedy 
kultur, které po staletí nejvýrazněji formovaly 
evropský „západ“ (ve smyslu okcidentu, nikoli 
poválečného uspořádání), a zároveň využívá 
prvky asociující obyčejnost, ale částečně i po-
vrchnost života současné společnosti. 
en Milena Dopitová is one of the key person-
alities of contemporary Czech visual art and 
her work resonates strongly in the local and 
international contexts. The exhibition reflects 
on the sustainability of cultural, national and 
ethnic identities, whose impact on Western 

civilization has been extremely intense. It 
paraphrases and blends the vocabularies of 
Christian, Judaic and Arabic traditions – i.e., 
the cultures that for centuries have most 
significantly shaped the European “West” (in 
the sense of the Occident, not the post-war 
order) – while employing elements that evoke 
the ordinariness, and to some extent the 
superficiality, of contemporary life.
k/c Martina Pachmannová

Svatopluk Sládeček, Pavel Preisner: O otcích, 
kterým děti pomáhají vyrůst / About Fathers 
Whose Children Help Them Grow Up 
30. 11. 2022 – 19. 3. 2023
Naléhavé otázky spojené s prožíváním otcov-
ství jsou tématem výstavy, která spojuje dva 
dlouholeté zlínské souputníky malíře Pavla 
Preisnera a architekta Svatopluka Sládečka. 
Každý si v jiné konstelaci prošel procesem 
sebedefinice otce a tato nově ustanovená 
kategorie začala postupně reagovat i s povo-
láním každého z nich. Pavel Preisner je malíř, 
pro kterého je otcovství katalyzátorem sledu 
křehkých vzpomínek na dětství. Svatopluk 
Sládeček je architekt, u kterého svět dítěte 
nabývá stejného významu jako architektonická 
kompozice. 
en Urgent questions related to the experience 
of fatherhood are the theme of the exhibi-
tion, which brings together two long-time 
Zlín contemporaries, painter Pavel Preisner 
and architect Svatopluk Sládeček. Each went 
through the process of self-definition of fa-
therhood in a different constellation, and this 
newly established category gradually began to 
interact with the profession of each of them. 
Pavel Preisner is a painter for whom father-
hood is the catalyst for a sequence of fragile 
childhood memories. Svatopluk Sládeček is 
an architect for whom the world of the child 
takes on the same meaning as an architectural 
composition.
k/c Rostislav Koryčánek

Umění měnit Brno / The Art of Changing Brno 
Kancelář architekta města Brna
16. 12. 2022 – 19. 3. 2023
Kancelář architekta města Brna byla v roce 
2016 obnovena po třináctileté pauze. Co 
vše se už podařilo změnit i naplánovat? Jaké 
projekty, akce i vize kancelář městského 
architekta nabízí? Výstava nabídne výsledky 
architektonických soutěží, včetně vítězných 
modelů, navrhované i realizované proměny 
veřejných prostranství, nových ulic či náměstí, 
rozvoj Brna plánovaný v celoměstském měřítku 
i na úrovni dopravy jedné ulice, dlouhodobé 
projekty i drobná zlepšení každodenního 
života. A také spolupráce během participací, 
workshopů nebo diskuzí.
en Brno City Chief Architect’s Office was 
revived in 2016 after a 13-year hiatus. What 
have they already managed to change and 
plan? What are the projects, events and vi-
sions offered by the Office? You will have an 
opportunity to see the results of architectural 
competitions, including the winning models, 
designed as well as realized transformations 
of public spaces, new streets or squares, the 
development of Brno planned on a citywide 
scale as well as at the level of the traffic in 
one street, long-term projects as well as small 
improvements to everyday life. And finally, the 
opportunity to cooperate during participative 
sessions, workshops and discussions.

– VAŠULKA KITCHEN BRNO
Centrum umění nových médií, Dům umění 
města Brna, Malinovského nám. 2 • út+čt / 
Tue+Thu 10:00–18:00 • vasulkakitchen.org

Susanna Flock: My Inventory Is a Black Hole
20. 10. – 1. 12.
Susanna Flock zkoumá vztah těla k jeho tech-
nologicky zprostředkovanému prostředí a ke 
kultuře obrazovky. Ve své práci se zabývá kate-
goriemi a jevy, které ohledávají souvislost mezi 
digitální technologií a každodenním životem. 
Podstatná část Susanniny práce se rovněž týká 
výzkumu internetových fenoménů, které jsou 
zhmotněny převážně do videoinstalací. Vašulka 
Kitchen Brno představuje na této výstavě dvě 
Susannina díla z nedávné doby – video Building 
A. I out of Clay a vybrané objekty z instalace My 
Inventory Is a Black Hole. 
en Susanna Flock explores the body's relation-
ship to its technologically mediated environ-
ment and screen culture. Her work investigates 
categories and phenomena pertaining to 
the relationship between digital technolo-
gies and everyday life. An essential part of 
Susanna's work further concerns research into 
the internet phenomena mostly materialized 
in video installations. Vašulka Kitchen Brno 
presents two of Susanna's recent works, the 
video Building A.I out of Clay and selected 
objects from the installation My Inventory is 
a Black Hole.
k/c Monika Szücsová

– DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU & G99 
Dominikánská 9

Osobní mytologie / Personal mythologies
do/until 13. 11.
Výstava představuje tvorbu současných uměl-
kyň a umělců mladší a střední generace, které 
spojuje užití osobitého imaginativního jazyka 
a práce s ryze malířským nebo sochařským 
médiem. Ústředním motivem děl je často lidská 
postava, člověk jako subjekt i objekt zasazený 
do fantaskního děje, plného nečekaných a ira-
cionálních událostí a vlivů.
en The exhibition presents the work of con-
temporary artists of the younger and middle 
generation who combine the use of a distinc-
tive imaginative language and work with 
a purely painterly or sculptural medium. The 
central motif of the works is often the human 
figure, the human being as both subject and 
object, set in a fantasy story full of unexpected 
and irrational events and influences.
k/c Mariana Serranová, Marika Svobodová

Jan Zuziak
14. 12. 2022 – 12. 3. 2023
První ucelená výstava díla Jana Zuziaka 
(1946–2021) splácí dluh české výtvarné obce 
nekonvenčnímu výtvarníkovi, bez něhož je 
obraz brněnské výtvarné scény posledních čty-
řiceti let nekompletní a mdlý. Zuziak vnášel do 
brněnského genia loci pohledy, jejichž chytře 
nastavované fokusy a úhly odhalovaly obyčejná 
témata zcela neobyčejnými způsoby reprezen-
tace. Byl mimořádný z hlediska angažovaného 
světonázoru i svébytného pojetí výtvarničení 
jako reflexivního kutilství.

GALERIE PITEVNA
Komenského nám. 2 • po–pá/Mon–Fri 
12:00–18:00 • www.facebook.com/
galeriepitevna

Martin Skalický: V podzemí / In the 
underground
do/until 11. 11.
Skalický představuje díla ze skla a papí-
ru, tedy z materiálů, jež se v jeho tvorbě 
objevují vůbec poprvé. Výstava se obrací 
k negativním společensko-politickým aspektům 
naší současnosti. Deformované portréty 
bezdomovců ze skla, tedy ušlechtilého a vysoce 
estetického materiálu, se ocitají v bizarním 
sousedství soch z novinového papíru a lepicí 
pásky. Podvratný charakter Skalického díla se 
zde novým způsobem spojuje s tématy, s nimiž 
autor pracuje dlouhodobě, jako jsou otázky 
křehkosti, lability, recyklace, ale také krásy 
a ošklivosti nebo kýče.
en Skalický presents works made of glass and 
paper, materials that are used in his work 
for the first time. The exhibition turns to the 
negative socio-political aspects of our present. 
Deformed Portraits of homeless people made 
of glass, a noble and highly aesthetic material, 
find themselves in a bizarre sculptures made 
of newsprint and adhesive tape. The subversive 
character of Skalicki's work is here in a new 
way with the themes with which the artist has 
been working on for a long time, such as the 
questions of fragility, instability, recycling, but 
also beauty and ugliness or kitsch. 
k/c Martina Mrázová

GALERIE PRŮCHOD
výstavní prostor ve veřejném průchodu 
domem č. 212 na křižovatce ulic Úvoz 
a Údolní • non-stop

Jan Bražina: Acting Out of Character 
říjen–listopad/October–November 
Výstava je zahrnuta do cyklu několika 
samostatných výstupů, pro které je ústředním 
tématem svatba. Výstava v galerii Průchod 
současně abstraktně navazuje na sousoší 
dvou postav propojených chapadly. Tato část 
projektu je prezentována v rámci autorovy 
výstavy s názvem „Be Mine and Everything Will 
Be Fine“ v prostoru Zaazrak|Dornych. 
en The exhibition is included in a series of 
several separate performances for which the 
central theme is a wedding. The exhibition 
in the Průchod gallery at the same time 
abstractly relates to the sculpture of two 
figures connected by tentacles. This part 
of the project is presented as part of the 
artist's exhibition entitled "Be Mine and 
Everything Will Be Fine" at Zaazrak|Dornych 
project space. 
 
Lukáš Prokop: Outwards Its Ambient 
Scaffolding Scatters (yet its fabric remains 
shrouded within) 
listopad–prosinec/November–December

GALERIE SIBIŘ 
Dukelská třída 50 • www.instagram.com/
galerie.sibir • Otevřeno během akcí nebo po 
domluvě / open at the time of the event or 
by appointment +420 722 744 201

POST 177: People and Throw Up. Asian Series 
7. – 30. 11. 
Výstava se snaží zachytit rozmanitost asijských 
národů v úzkém kontaktu s throw upem 
a zároveň zkouší zachytit běžnost, často 
velmi nevšedního způsobu života. Jejím 
prostřednictvím tak bude možné nahlédnout 
do ulic velkoměst jako je indonéská Jakarta 
a Yogyakarta, thajský Bangkok, filipínská Manila, 
vietnamský Saigon, Hanoi a Danang, cejlonské 
Colombo, malajsiská Kuala Lumpur, japonské 
Tokio a Osaka, tchajvanská Taipei, jihokorejský 
Seoul, autonomní Singapur a v té době ještě 
autonomní Hongkong, ale třeba i hlavní město 
Kambodže Phnom Penh a spoustu dalších míst, 
kde se throw up setkal s člověkem a tím pádem 
člověk s throw upem. 
en The selection that will be exhibited is 
focused on omnipresent people. It tries to cap-
ture the diversity of the asian nations in close 
contact with throw up, and also tries to catch 
ordinariness, usualy of very not so ordinary way 
of life. Through this exhibition it´s possible to 
take a look into the streets of cities such as in-
donesian Jakarta and Yogyakarta, thai Bangkok, 
filipino Manila, vietnamesse Saigon, Hanoi and 
Danang, sinhalese Colombo, malaysian Kuala 
Lumpur, japanesse Tokio and Osaka, taiwanesse 
Taipei, south-korean Seoul, autonomous 
Singapour and in the time of making the photos, 
still autonomous Hongkong. But also capital 
of Cambodia Phnom Penh and lots of other 
places, where the throw up met a person, and 
of course, where the person met the throw up.
k/c Šimon Kříž, Ester Hotová, Max Lysáček

Slavnostní ukončení sezóny a křest prvního 
katalogu galerie Sibiř / Official closing of the 
exhibition season and Sibiř Gallery catalogue 
launch
2. 12.
Přijďte s námi oslavit úspěšný konec první 
výstavní sezóny, pokřtít katalog a vychutnat si 
pověstnou sibiřskou zimu. 
en Join us in celebration of succesfull first year 
of Sibiř Gallery, catalogue presentation and 
enjoy with us notorious siberian coldness.

GALERIE UMAKART • Lidická 40 • non-stop • 
www.facebook.com/Galerie-Umakart

Staré nové složení / Old New Composition 
NEWkus: Sara Wollasch a Barbora Schreier 
1. – 24. 11.
Výstava navazuje na společnou bakalářskou 
a diplomovou práci Sára a Bára, Bára a Sára; 
Žít s námi, ne vedle nás, kde nám uskupení do-
volilo nahlédnout do soukromí, ohýbání hranic 
jejich vztahů a limitů domácností. Newkus si 
uvědomuje, že není pouhopouhou uměleckou 
dvojící, ale celou skupinou, společně s jejich 
partnery a psy. V galerii Umakart poprvé před-
staví nové staré složení tentokrát Saru Wollasch 
a Barboru Schreier.
en The exhibition is a continuation of the joint 
bachelor and master thesis Sara and Bára, 
Bára and Sara; Living with us, not next to us, 
where the group allowed us a glimpse into 
their private lives, bending the boundaries 
of their relationships and the limits of their 
households. Newkus recognizes that they are 
not merely an artistic duo, but an entire group, 
along with their partners and dogs. In the 
Umakart gallery they present for the first time 
a new old line-up, this time Sara Wollasch and 
Barbara Schreier. 
k/c Karolína Kohoutková

Polina Davydenko
28. 11. – 18. 12.

Petr Kamenický
19. 12. 2022 – 15. 1. 2023
Petr Kamenický je vizuální, multimediální umě-
lec, pedagog a kurátor výstav současného umě-
ní a jeho dlouhodobým zájmem je lidské tělo 
jako nástroj poznávání kodifikovaných záznamů 
tělesnosti a bohatě vizuálně strukturovaných 
procesů, prožitků, dat a vizuálních informací. Ve 
svých objektech pracuje zároveň i s biologickým 
materiálem. 
en Petr Kamenický is a visual, multimedia artist, 
pedagogue, and curator of contemporary art 
exhibitions, and his long-term interest is the 
human body, as a tool for learning codified 
records of physicality and richly visually struc-
tured processes, experiences, data, and visual 
information. At the same time, he works with 
biological material in his objects.
k/c Karin Písaříková

INDUSTRA ART
Areál Nové Zbrojovky, bílá budova naproti 
ZET.office • industra.space

Ne!patrnost / Un!Noticable 
Lenka Kerdová, Eliška Perglerová, Ladislav 
Železný
do/until 11. 11.
k/c Filip Jakš, Desl Schnebe

Spencer Chalk Levy: Spencey Palais 
16. 11. – 11. 12. 
Praktickým využitím paravánu je rozdělení míst-
nosti a poskytování jisté ochrany či diskrétnosti. 
V projektu Spencey Palais jde spíše o opak 
Spencer Chalk Levy zaměřuje na střetávání his-
torických ideálů, rafinovaných dekorativních ja-
zyků a záblesků tabuizovaných pudů převzatých 
z jeho vlastních zkušeností. Toto napětí a tanec 
vytváří pomocí panelů – „Spencey Baroque.” 
en The practical use of a screen is to divide 
a room and provide some protection or 
discretion. In the Spencey Palais project it is 
rather the opposite, in which Spencer Chalk 
Levy focuses on the clash of historical ideals, 
refined decorative languages and glimpses of 
taboo instincts taken from his own experience. 
This way he creates tension and dance through 
panels – "Spencey Baroque"

MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ / 
MORAVIAN GALLERY IN BRNO
st–ne/Wed–Sun 10:00–18:00, čt/Thu 
10:00–19:00 • Volný vstup do stálých 
expozic. Jurkovičova vila a Muzeum Josefa 
Hoffmanna mají vlastní otevírací dobu. / 
Free admission to the permanent exhibitions. 
Jurkovič House and Josef Hoffmann Museum 
have their own opening hours • www.
moravska-galerie.cz

– PRAŽÁKŮV PALÁC / PRAŽÁK PALACE 
Husova 18

ART IS HERE: Nové a Moderní umění / 
New and Modern Art
Stálá expozice Nové umění přináší vybrané 
kapitoly a příběhy umění po roce 1945. Její osu 
tvoří umělecká sbírka a archiv Jiřího Valocha, 
klíčové osobnosti nejen kulturního Brna. Dočas-
né intervence v expozici nového umění: Pavel 
Büchler s Tomášem Džadoněm, Fluxus etc., Inez 
Tuschnerová, Kateřina Šedá. Dočasné interven-
ce v expozici moderního umění: Alfons Mucha, 
Josef Šíma, Vincenc Makovský. Stálá expozice 
Moderní umění obsahuje díla Emila Filly, Toyen 
či Jana Zrzavého.
en Permanent exhibition New Art brings 
selected chapters from the story of art after 
1945. Its axis is the collection of Jiří Valoch, key 
figure (not only) Brno cultural scene. Temporary 
interventions in exhibition of New Art: Pavel 
Büchler with Tomáš Džadoň, Fluxus etc., Inez 
Tuschnerová, Kateřina Šedá. Temporary inter-
ventions in exhibition of Modern Art: Alfons Mu-
cha, Josef Šíma, Vincenc Makovský. Permanent 
exhibition Modern Art includes works by Emil 
Filla, Toyen or Jan Zrzavý.
k/c Ondřej Chrobák, Petr Ingerle, Jana 
Písaříková

Archeologie a konceptuální umění /  
The Archeology and Conceptual Art 
Valoch & Valoch 
do/until 27. 8. 2023 
Nález zlomku čelisti neandertálce při archeo-
logickém průzkumu jeskyně Kůlna v Moravském 
krasu se zapsal mezi nejdůležitější události 
poválečné archeologie. Na tomto objevu se po-
díleli Karel Valoch a jeho syn Jiří. Zatímco Karel 
Valoch, archeolog brněnského ústavu Anthro-
pos, vedl již od roku 1961 průzkum této lokality, 
student Jiří Valoch zde trávil jako brigádník 
na vykopávkách již několikáté letní prázdniny 
v řadě. Před archeologií dal Jiří Valoch přednost 
umění a během pár následujících letech se stal 
viditelným protagonistou experimentální poezie, 
teoretikem nového umění a kurátorem řady 
klíčových výstav. Aktuální výstava prezentuje 
přesahy archeologie a konceptuálního umění 
tak, jak se propsaly od poloviny 60. let 20. sto-
letí do života Karla a Jiřího Valocha. 
en The discovery of a Neanderthal jaw fragment 
during the archaeological survey of the Kůlna 
cave in the Moravian Karst has become one of 
the most important events in post-war archeol-
ogy. Karel Valoch and his son Jiří participated in 
this discovery. While Karel Valoch, an archae-
ologist from the Anthropos Institute in Brno, 
has been leading the survey of this site since 
1961, student Jiří Valoch has spent his ump-
teenth summer vacation here as a part-time 
worker on excavations. Jiří Valoch preferred art 
to archaeology, and over the next few years, 
he became a visible protagonist of experimen-
tal poetry, a theoretician of new art, and the 
curator of several key exhibitions. The current 
exhibition presents the overlaps of archeology 
and conceptual art as they permeated the lives 
of Karel and Jiří Valoch from the mid-1960s. 
k/c Jana Písaříková, Ondřej Chrobák, Petr 
Ingerle, Miroslav Maixner

We Shall Overcome
do března 2023 /until March2023
Prostor Atria v Pražákově paláci je dlouhodobým 
hájemstvím současného umění. Příští tři výstav-
ní termíny budou zasvěceny projekcím pohybli-
vému obrazu a Atrium se transformuje na malý 
kinosál. Na základě práce Berlín duben 1945 
byl vyzván její autor Tomáš Svoboda, aby své 
dílo zasadil do širšího pásma prací současných 
autorek a autorů zabývajícími se médiem po-
hyblivého obrazu. Pod nadějeplným názvem We 
Shall Overcome vybral práce umělkyň Alžběty 
Bačíkové a Poliny Davydenko, uměleckého ko-

lektivu BCCA a Milana Mazúra. Divákům nabídne 
přibližně hodinový blok, který se z různých 
stran potkává s tísnivou atmosférou doby.
en The Atrium space in the Pražák Palace has 
been a long-term home for contemporary art. 
The next three exhibition dates will be dedicat-
ed to moving image screenings and the Atrium 
will be transformed into a small cinema. Based 
on the work Berlin, April 1945, the artist Tomáš 
Svoboda was invited to place this work within 
a wider range of works by contemporary artists 
dealing with the medium of the moving image. 
Under the hopeful title We Shall Overcome he 
selected works by two artists, Alžběta Bačíková 
and Polina Davydenko, the BCCA art collective 
and Milan Mazur. It will offer the audience an 
approximately one-hour programme, which 
meets the oppressive atmosphere of the times 
from different perspectives.
k/c Ondřej Chrobák

– UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM / 
MUSEUM OF APPLIED ARTS
Husova 14

ART DESIGN FASHION
Stálá expozice v budově Uměleckoprůmys-
lového muzea Moravské galerie získala nový 
koncept: ART DESIGN FASHION. Předesílá jím, 
že muzeum se věnuje nejen samotnému de-
signu, ale také módě a vztahu designu a umění. 
Návštěvníky čeká stálá expozice, výstavy i nové 
zázemí, které exkluzivně pro Moravskou galerii 
připravili přední čeští designéři. 
en The permanent exhibition in the building of 
the Museum of Applied Arts of the Moravian 
Gallery has acquired a new concept: ART 
DESIGN FASHION. It prefaces the fact that the 
museum is dedicated not only to design itself, 
but also to fashion and the relationship be-
tween design and art. Visitors can look forward 
to a permanent exhibition, exhibitions and new 
facilities prepared exclusively for the Moravian 
Gallery by leading Czech designers.

Jiří Pelcl Design 
do/until 26. 2. 2023
Přehlídka tvorby Jiřího Pelcla mapuje čtyřice-
tiletou kariéru předního českého designéra, 
který prošel řadou tvůrčích období odrážejí-
cích nejenom vývoj užitého umění posledních 
dekád, ale i politické, sociální a ekonomické 
změny. Dřevo, kov, plast, papír, sklo, porcelán 
a textil. To jsou materiály, se kterými Jiří Pelcl 
v průběhu své kariéry pracoval, všechny se 
vždy snažil dokonale poznat a respektovat jejich 
přirozené kvality. 
en The retrospective of Jiří Pelcl’s work charts 
the forty-year-long career of this leading 
Czech designer spanning multiple creative 
periods and reflecting both the development 
of the decorative arts in the last decades and 
the political, social and economic changes. 
Wood, metal, plastic, paper, glass, porcelain 
and textiles. During his career Jiří Pelcl worked 
with all of those materials, always trying to per-
fectly acquaint himself with each of them and 
respect their inherent characteristics.

Lucie Koldová: Lightness
do/until 29. 1. 2023
Výstava je první příležitostí představit šířeji Lucii 
Koldovou a její tvorbu domácímu publiku. Vý-
stavní projekt je komplexním dílem autorského 
týmu složeného z výrazných tvůrčích osobností. 
Vedle designérky Lucie Koldové výstavu dotváří 
spolupráce s fotografkou Alžbětou Jungrovou, 
s grafickou designérkou Zuzanou Lednic-
kou (Studio Najbrt) a kurátorkou Michaelou 
Kádnerovou. Záměrem výstavy je dopřát 
divákovi potěšení posunout se za vnější formu 
a nahlédnout na design Lucie Koldové jako na 
rozmanitou a radostnou tvorbu i dobrodružnou 
cestu za optimálním řešením.
en The exhibition is the first opportunity to 
present Lucia Koldová and her work more 
widely to the local audience. The exhibition 
project is a complex work of a team composed 
of prominent creative figures. In addition 
to designer Lucie Koldová, the exhibition is 
completed by collaboration with photographer 
Alžběta Jungrová, graphic designer Zuzana 
Lednická (Studio Najbrt) and curator Michaela 
Kádnerová. The intention of the exhibition 
is to give the viewer the pleasure of moving 
beyond the external form and looking at Lucie 
Koldová's design as a diverse and joyful cre-
ation as well as an adventurous journey to find 
the optimal solution.

Terra Alba 
do/until 29. 1. 2023
Výstava, poprvé představená na Designbloku 
2022, je „mapováním“ krajiny současného por-
celánu. Více než pětadvacet autorů dohromady 
naznačuje nejen aktuální obraz tohoto média, 
ale přináší také kombinovanou zprávu o dnešní 
každodennosti, v níž rezonují témata jako jsou 
ekologie, udržitelnost, inkluze nebo pandemic-
ká situace.
en The exhibition, first presented at Designblok 
2022, is a „surveing“ of the landscape of 
contemporary porcelain. More than twenty-five 
artists together not only suggest a current 
image of the medium, but also present a com-
bined account of today's everyday life, in which 
themes such as ecology, sustainability, inclusion 
or the pandemic situation resonate.
k/c Radek Wohlmuth

– MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC / 
GOVERNOR’S PALACE
Moravské náměstí 1a

Brno předměstí Vídně
stálá expozice / permanent exhibition
do/until 1. 1. 2023
Expozice je věnovaná umění 19. století a zabývá 
se uměleckým vztahem Brna a Vídně. Její 
součástí jsou oddíly věnované secesi, folklori-
smu a historismu. Expozice kombinuje ukázky 
umění i uměleckého řemesla – rozsáhlý studijní 
depozitář keramiky, porcelánu a skla. Výjimečný 
je rovněž grafický kabinet, který představuje 
pozoruhodnou sbírku rakouské secesní kresby 
a grafiky, jejíž jádro tvoří práce dvou největších 
rakouských secesních malířů Gustava Klimta 
a Egona Schieleho. Dočasná intervence v ex-
pozici Brno předměstí Vídně: Martin Skalický 
„Generation”. 
en Exhibition project devoted to 19th-century 
art which is exploring the artistic links between 
Brno and Vienna. The show is divided into sec-
tions on the art nouveau, folklorism and histori-
cism, and combines examples of art and arts 
and crafts drawn from a vast study depository 
of ceramic, porcelain and glass. The graphic 
art room presents a remarkable collection of 
Austrian art-nouveau drawings and prints, the 

core of which are works by two luminaries of 
Austrian art-nouveau painting, Gustav Klimt and 
Egon Schiele. Temporary intervention in exhibi-
tion: Martin Skalický “Generation”. 
k/c Ondřej Chrobák, Jan Press

Moravská zemská obrazárna (1817–1961) / 
Moravian Regional Picture Gallery (1817–1961) 
23. 9. 2022 – 1. 1. 2023 
Od roku 1817 kontinuálně shromažďovaná zem-
ská umělecká sbírka se v roce 1961 stala jedním 
ze základů dnešní Moravské galerie v Brně. Tato 
takzvaná „Obrazárna“ jako samostatné oddělení 
Moravského zemského muzea plnila úlohu 
ústřední výtvarné sbírky země Moravské a těšila 
se příslušné podpoře zemských úřadů a politiků. 
Vybraná, z velké části nově zrestaurovaná díla 
od středověku po modernu budou na výstavě 
představena nejen jako ilustrace jednotlivých 
období dějin brněnské Obrazárny, ale také jako 
samostatné artefakty spojené s aktuálními obje-
vy nebo konkrétními lidskými příběhy. 
en The regional art collection, which has been 
continuously collected since 1817, became 
one of the foundations of today's Moravian 
Gallery in Brno in 1961. This so-called „Picture 
Gallery", as a separate department of the 
Moravian Regional Museum, fulfilled the role 
of the central art collection of the Moravian 
Region and enjoyed the appropriate support of 
regional authorities and politicians. Selected, 
mostly newly restored works from the Middle 
Ages to modern times will be presented at the 
exhibition not only as illustrations of individual 
periods in the history of the Brno Picture Gal-
lery but also as separate artifacts connected to 
current discoveries or specific human stories. 
k/c Petr Tomášek

– JURKOVIČOVA VILA / JURKOVIČ HOUSE
Jana Nečase 2 • út–ne/Tue–Sun 
10:00–12:00, 12:30–18:00 • Doporučujeme 
rezervaci předem / It is recommended to 
book guided tours +420 532 169 501 • 
www.moravska-galerie.cz/kontakt/ 
jurkovicova-vila

Dušan Jurkovič. Architekt a jeho dům / 
Dušan Jurkovič. The Architect and His House
Stálá expozice / Permanent exhibition

Josef Bolf v Jurkovičově vile: Minoritní zpráva / 
Josef Bolf in Jurkovič's villa: Minority Report 
do/until 26. 3. 2023 
Představa o tom, co je obraz, socha, kresba, 
není nijak komplikovaná. Mnohem složitější 
je přemýšlet o tom, kdy se obraz nebo socha 
stává uměleckým dílem. Je to v momentu, kdy 
je prohlásí malíř nebo sochař za dokončené? 
Do jaké míry je zrod uměleckého díla řízeným 
procesem a do jaké míry sledem živelných 
událostí? A nestává se někdy, že nastane 
vzpoura všech těch čmáranic a zmuchlaných 
papírů, které se společně zatvrdí v odhodlání 
stát se také uměleckým dílem? Takový rebelující 
tábor vznikl i v ateliéru Josefa Bolfa a útočiště 
našel v Jurkovičově vile, která svojí atmosférou 
umocňuje odbojné nálady všech odstřižků, 
stránek z roztrhaných skicářů a odložených 
záložek. 
en The idea of   what is a painting, a statue, 
a drawing is not complicated at all. It is much 
more difficult to think about when a painting 
or sculpture becomes an artwork. Is it the 
moment a painter or sculptor declares them 
as completed? To what extent is the birth of 
a work of art a controlled process and to what 
extent is it a sequence of natural events? And 
doesn't it sometimes happen that there is a re-
volt of all those doodles and crumpled papers 
that together strengthen the determination to 
become a work of art as well? Such a rebel-
lious camp was also established in the studio of 
Josef Bolf and found refuge in Jurkovič's villa, 
which with its atmosphere enhances the rebel-
lious moods of all the clippings, pages from torn 
sketchbooks, and discarded bookmarks.
k/c Rostislav Koryčánek

– RODNÝ DŮM JOSEFA HOFFMANNA / 
JOSEF HOFFMANN MUSEUM
náměstí Svobody 263, Brtnice  • duben–
říjen/April–October: út–ne/Tue–Sun 
10–12 & 12:30–18 nebo po domluvě / or by 
appointment, tel: +420 724 543 722

Josef Hoffmann: Inspirace / Inspiration
Stálá expozice / Permanent exhibition

15 let Muzea Josefa Hoffmanna /  
15 years of Josef Hoffmann Museum 
do/until 26. 3. 2023
Muzeum užitého umění MAK ve Vídni se již 
skoro třicet let podílí na aktivitách spojených 
s obnovením a dalším využíváním rodného 
domu Josefa Hoffmanna v Brtnici. V roce 2020, 
ke 150. výročí narození Josefa Hoffmanna 
(15. prosince 1870), věnoval MAK tomuto 
nejvýznamnějšímu rakouskému architektovi 
a designérovi klasické moderny velkou výstavu 
ve svém muzeu ve Vídni nazvanou „Josef 
Hoffmann. Pokrok skrze krásu”. Letos připo-
mene patnáctileté výročí úspěšného působení 
v rodném domě Josefa Hoffmanna v Brtnici 
výstavou věnovanou vlivu díla Josefa Hoffmanna 
na současné umělce a architekty. 
en For almost thirty years, the MAK Museum 
of Applied Arts in Vienna has been involved 
in the restoration and further use of Josef 
Hoffmann's birthplace in Brtnice. In 2020, on 
the 150th anniversary of Josef Hoffmann's birth 
(15 December 1870), the MAK dedicated a major 
exhibition at its museum in Vienna to this most 
important Austrian architect and designer of 
classical modernism, entitled „Josef Hoffmann. 
Progress through Beauty". This year, it will also 
commemorate the fifteen-year anniversary of 
his successful work in Josef Hoffmann's birth-
place in Brtnice with an exhibition dedicated 
to the influence of Josef Hoffmann's work on 
contemporary artists and architects. 
k/c Rostislav Koryčánek, Rainald Franz

MUZEUM MĚSTA BRNA

– ŠPILBERK 210/1 • út–ne/Tue–Sun 
9:00–17:00 • www.spilberk.cz

Rakouská Morava, Výtvarné umění 
16.–19. století v Brně / Austrian Moravia, Fine 
Arts of the 16th–19th Century in Brno
Nová stálá expozice starého umění představí 
nejvýznamnější malby a sochy ze sbírek Muzea 
města Brna do konce 19. století. Navodí před-
stavu s jakými výtvarnými díly se Brňané ve své 
době setkávali, a jak se umění v Brně v období 
Habsburské monarchie vyvíjelo. Většinu obrazů 
v části věnované 19. století neměli návštěvníci 
dosud možnost vidět.

combine the medium of sound, light and 
moving image in an unorthodox way.

TERÉN
Zelný trh 294/9 • jasuteren.cz

Terén je dramaturgická a produkční 
platforma bez vlastního souboru a stálé 
scény, která celoročně produkuje jedinečné 
divadelní a hraniční umělecké projekty.
en Terén is a dramaturgical and produc-
tion platform without its own ensemble and 
permanent stage, which produces unique 
theatrical and art projects throughout the 
year.

Za bílou velrybu / For White Whale 
7. a 8. 11., OC Dornych 
Zvukově-divadelní mše za bájnou velrybu 
i svět spějící ke svému konci. Režie: Petra 
Tejnorová 
en The work combining theatre and sound 
design presents a mass for the mythical 
whale and the world which is drawing to its 
close. Director: Petra Tejnorová

Carolina Arandia: Aurora 
15. 11., Sklepní scéna CED 
Premiéra tanečního díla, hypnotického 
a meditativního zážitku, ve kterém si dvě 
tanečnice představují, jak se jejich rytmus 
spojuje s řádem vesmíru. Koprodukce Terénu. 
en Premiere of a dance piece, a hypnotic 
and meditative experience in which two 
dancers imagine how their rhythm is 
composed with the order of the universe. 
Co-produced by Terén. 

Die Reise 
14. a 15. 12., Sklepní scéna CED 
Scénická mapa vnímání česko-rakouské 
krajiny, příběhů, které jsou v ní ukryty, 
a stop, které jsou do ní vepsány. Režie: 
Anna Klimešová 
en A scenic map of the perception of the 
Czech-Austrian landscape, the stories that 
are hidden in it and the traces that are 
inscribed in it. Director: Anna Klimešová

TIC GALERIE
TIC Brno, Radnická 4 • út, st, pá/
Tue,Wed, Fri 10–18, čt/Thu 12–20:30, 
so/Sat 10:00–14:00 • www.galerie-tic.cz

– GALERIE MLADÝCH

Pavel Dvořák: Happy Mushrooms
15. 11. 2022 – 7. 1. 2023
Dřívější malby Pavla Dvořáka byly ovliv-
něny neoexpresionismem a jejich motivy 
vycházely z nejrůznějších popkulturních 
zdrojů: počítačových her, animovaných 
seriálů a béčkových hororů. Kromě maleb 
také vytváří dřevěné postavičky, které stejně 
jako jeho figury na plátnech nešetří ostrým 
humorem. V jeho nejnovějších malbách 
je možné vysledovat téma archetypu 
mužské síly a sebeironické zpochybňování 
maskulinity. Instalace v Galerii mladých ale 
není primárně malířská a intimní, tvoří jí 
zejména objekty, skrze které jsou témata 
moci a dominance pojednávaná v širších 
souvislostech. Skrze postavu He-Mana se 
vrací k popkulturní estetice, na základě které 
ilustruje odvěký boj dobra a zla.
en Former paintings of Pavel Dvořák were 
influenced by neo-expressionism and the 
motifs were based on various pop culture 
sources: computer games, animated series 
and B-horror films. In addition to his paint-
ings, he also creates wooden figures that, 
like his figures on canvas, spare no biting 
humor. In his most recent paintings, one 
can trace the theme of the archetype of 
male power and a self-ironic questioning 
of masculinity. However, the installation in 
Galerie mladých is not primarily painterly 
and intimate; it consists mainly of objects 
through which the themes of power and 
domination are discussed in a broader 
context. Through the character of He-Man, 
he returns to pop-culture aesthetics, on 
the basis of which he illustrates the eternal 
struggle between the good and the evil.
k/c Ivana Hrončeková

– GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE

Zbyněk Baladrán: Nekrologie / Necrology
15. 11. 2022 – 28. 1. 2023
Koncept výstavy vychází z předpokladu, že 
existuje nauka jménem „nekrologie.“ Na 
české wikipedii je její předmět zkoumání 
lakonicky popsán tak, že se „zabývá studiem 
procesů, které probíhají v živočišných 
a rostlinných tělech po jejich odumření. 
Procesů, které vedou k rozkladu jejich 
organických částí, hnilobných procesů, tlení 
a následnému vracení organických látek do 
koloběhu.“ Žádné další reference tohoto 
termínu, žádný cizojazyčný ekvivalent. A prá-
vě ona nekrologie jako jakási „marginální 
nauka“ nabízí autorovi paralely k součas-
nému umění a pomáhá mu uvědomovat si 
jeho smysl. 
en The concept of the exhibition is based on 
the assumption that there is a science called 
“necrology.” On the Czech Wikipedia, its ob-
ject of study is laconically described as “the 
study of the processes that take place in 
animal and plant bodies after they die. The 
processes that lead to the decomposition of 
their organic parts, putrefaction, decay and 
the subsequent return of organic matter 
to the cycle.” No other references for this 
term, no foreign language equivalent. And 
it is this necrology, as a kind of “marginal 
science,” that offers the author parallels to 
contemporary art and helps him compre-
hend its meaning. 
k/c Marika Kupková

– KONTEXT

Celoroční cyklus Galerie Kontext umělkyně, 
kurátorky a pedagožky Kataríny Klusové 
obsahuje sedm realizací v různých formách 
odehrávajících se v nikách foyer, kinosále, 
prostoru bookshopu nebo přímo ve výsta-
vách a rozšiřuje kontexty témat aktuálních 
výstav. Více informací online.
en The year-long cycle of the Kontext Gal-
lery by artist, curator and teacher Katarína 
Klusová includes seven realizations in various 
forms taking place in the niches of the foyer, 
cinema hall, bookshop space or directly in 
exhibitions and extends the contexts of the 
themes of the current exhibitions. More 
information online.

en The new permanent exhibition of old art 
will present the most important paintings and 
sculptures from the collections of the Brno 
City Museum until the end of the 19th century. 
It gives an idea of   what works of art the people 
of Brno encountered in their time and how art 
developed in Brno during the Habsburg mon-
archy. Visitors have not yet been able to see 
most of the paintings in the section dedicated 
to the 19th century.

60 let oddělení dějin architektury / 60 years 
of the Department of History of Architecture 
do/until 31. 12. 
Architektura provází lidstvo od úsvitu jeho 
dějin. Mnohdy avantgardní až extravagant-
ní, inspirující, nezkrotná, jindy poddajná či 
poplatná své době, ale stále se proměňují-
cí. Prostřednictvím výstavy poodhalíte její 
tajemství. Unikátní fondy originální plánové 
dokumentace, náčrtů, kreseb, fotografií, 
koláží, korespondence, nábytkových artefaktů 
a dalších dokladů, které ji reprezentují, byly 
v muzeu založeny 1. prosince 1962 v souvislosti 
se vznikem oddělení dějin architektury. 
en Architecture has accompanied mankind 
since the dawn of its history. Often avant-
garde to extravagant, inspiring, irrepressible 
- sometimes submissive or dutiful to its time, 
but ever changing. Through the exhibition you 
will discover its secrets. The museum's unique 
holdings of original plan documentation, 
sketches, drawings, photographs, collages, 
correspondence, furniture artefacts and other 
documents that represent her were estab-
lished on 1 December 1962, in connection with 
the creation of the Department of Architec-
tural History.

Jan Hendrych: Velký karusel / The Big 
Carousel 
do/until 8. 1. 2023
Výstava je koncipovaná jako konfrontace 
sochařské tvorby Jana Hendrycha s malířskými 
díly několika generačních souputníků z proudu 
Nové figurace – Jiřího Načeradského, Rudolfa 
Němce, Otakara Slavíka a sester Válových. 
en The exhibition is conceived as confronta-
tion of the sculptural work of Jan Hendrych 
with the paintings of several generations 
contemporaries from the New Figuration 
movement – Jiří Načeradský, Rudolf Němec, 
Otakar Slavík and the Vála sisters.

– VILA TUGENDHAT 
Černopolní 45 • út–ne/Tue–Sun 10:00–
17:00 • www.tugendhat.eu

Andi Schmied: INSPIRACE 3 – Custom made
1. 11. – 11. 12.
Když se zamyslíme nad tím, co znamená – 
a v historii znamenala – exkluzivita, nemusí to 
být nutně okázalé bohatství, zlato nebo luxusní 
značky: ať už jsou jakkoli drahé, tyto předměty 
vlastní mnoho lidí, čímž ztrácejí svou hodnotu 
jedinečnosti. Vila Tugendhat byla v době svého 
vzniku a výstavby více než jedinečná. Umís-
tění vily poskytuje pohled na krajinu města. 
Exkluzivní výhled je klíčem k odlišení majitele 
od zbytku společnosti, což bývalo výsadou 
královských rodin na jejich vysoko položených 
zámcích. Původní funkcí tohoto umístění bylo 
vidět město v jeho celistvosti a mít možnost 
vidět přicházejícího nepřítele. Dnes je to 
výkladní skříň vyjímečnosti.
en When thinking about what exclusive means 
– and has meant throughout history –, it is 
not necessarily shiny opulence, gold, or luxury 
brands: however expensive they might be, 
those items are owned by many, thus losing 
their value of uniqueness. Villa Tugendhat was 
more than unique at its time of design and 
construction. The positioning of the Villa gives 
an overview of the city. Exclusive views are 
key to differentiating the owner from the rest 
of society, which used to be the privilege of 
royalty in their high-positioned castles. The 
original function of this positioning was to see 
the city in its totality and be able to see the 
enemy approaching. Today, it is a showcase of 
privilege.
k/c Neli Hejkalová

Zuza Golińska: INSPIRACE 4
13. 12. – 26. 2. 2023
Zuza Golińska se ve své tvorbě věnuje vlivu 
architektury a veřejného prostoru na člověka. 
Série předmětů z nerezové oceli připomíná 
kusy tzv. nepřátelské architektury, tedy prvků 
městského designu zaměřených na regulaci 
nežádoucího chování ve veřejném prostoru – 
jako jsou hřeby proti bezdomovcům zapuštěné 
do podlah či laviček, které lidem brání ve 
spánku. Vizuálně také odkazují k dalším 
artefaktům z leštěného kovu jako jsou zábradlí, 
koupelnová madla, držadla či piercingy. Spolu-
práce: Markéta Slaná
en Zuza Golińska explores the impact of 
architecture and public space on the human in-
dividual in her works. The serie of stainless steel 
objects resembles pieces of so-called hostile 
architecture, the intrusive elements of urban 
design aimed at regulating undesirable behav-
iours in the public space – like anti-homeless 
studs embedded in the floors or benches to 
prevent people from sleeping. They also visually 
refer to other polished metal artefacts such as 
railings, bathroom grab bars, mobility handles 
or body jewelry. Collaboration: Markéta Slaná
k/c Neli Hejduk 

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY /  
MUSEUM OF ROMANI CULTURE
Bratislavská 67 • út–ne/Tue–Sun 
10:00–18:00 • www.rommuz.cz

Muzeum je unikátní institucí zabývající se histo-
rií a kulturou Romů od počátků k dnešku.
en A unique institution follows the history and 
culture of Roma from its beginnings until today.

Příběh Romů / The Story of Roma
Stálá expozice přibližuje dějiny romského et-
nika. Od jejich předků ve starověké Indii přes 
příchod Romů do Evropy v 11. století až po 
události druhé světové války, hrůzy holokaustu 
i současnost. V expozici si prohlédnete origi-
nální exponáty i věrné repliky, které doplňují 
působivé audiovizuální prvky a dioramata.
en The permanent exhibition presents the 
history of the Roma ethnic group. From their 
ancestors in ancient India, through the arrival 
of the Roma in Europe in the 11th century, 
to the events of the Second World War, the 
horrors of the Holocaust and the present day. 
In the exhibition you will see original exhibits 
and faithful replicas, which are complemented 
by impressive audiovisual elements and 
dioramas.

Otisk cest. Fotografie Claude a Marie-José 
Carret / Trip Imprints. Photography Claude 
Carret & Marie-José Carret 
do/until 31. 12.
Pro Claude (1949) a Marie-José (1951) Carret 
z francouzského města Rennes se fotografická 
tvorba stala celoživotním uměleckým zájmem. 
Autoři po více než 30 let prostřednictvím fo-
tografie zachycovali subetnické skupiny Romů 
v Evropě. Ve výstavě jsou prezentovány snímky 
zaznamenávající životy romských rodin na Slo-
vensku, v Rumunsku, Maďarsku a na Ukrajině 
v proměnách času, přičemž kurátoři sledovali 
latentní linku poetičnosti a lyriky. 
en Photography is a life-long interest of 
Claude (1949) and Marie-José (1951) Carret 
from the French town Rennes. For more than 
30 years, authors captured sub-ethnical 
groups of Gypsies in Europe. The exhibition 
presents shots capturing the lives of Gypsy 
families in Slovenia, Romania, Hungary, and 
Ukraine through the passing time. Curators 
followed a latent line of the poetic expression.

Bielá televízia / White Cinema 
do/until 15. 1. 2023
Výstava laureáta Ceny Jindřicha Chalupecké-
ho Roberta Gabrise. Gabris se ve své tvorbě 
dlouhodobě zabývá identitou romské queer 
tělesnosti, zdůrazňuje potřebu citlivého na-
pojení (uměleckých) institucí na tato témata. 
Výstavní projekt se zabývá tématem rasismu 
v československé kinematografii. 
en Exhibition of the Jindřich Chalupecký Prize 
winner Robert Gabris. Gabris' work has long 
been concerned with the identity of Roma 
queer corporeality, emphasizing the need 
for (art) institutions to sensitively connect to 
these themes. The exhibition project deals 
with the theme of racism in Czechoslovak 
cinema. 
k/c Karin Kottová

OFF/FORMAT
Gorkého 41 – dvorní trakt/yard • út/
Tue 16:00–19:00, ne/Sun 14:00–19:00 • 
www.offformat.cz 

Luki Essender
9. 11. – 14. 12.
Luki Essender připravil instalaci, která volně 
navazuje na text performance z letošního 
Prague Art Week 2022. Asociační instalace, 
pracující s imaginací diváka, propojující témata 
genderu, produktovosti a komercializace věcí 
ve formě intermedialní instalace za pomoci 
zdánlivě obyčejných předmětů vytváří světy, 
které ve skutečnosti neexistují. 
en For their this statement is false and i 
protest against it! in Brno, Luki Essender 
is preparing an installation that loosely fol-
lows the text of the performance from this 
year's Prague Art Week 2022. An associative 
installation, working with the viewer's imagi-
nation, connecting the themes of gender, 
commodity and commercialization of things in 
the form of an intermedial installation with the 
help of seemingly ordinary objects, creates 
worlds that do not actually exist. 
k/c Šimon Kříž

POLANSKY GALLERY • Lidická 26 • po-čt/
Mon–Thu 10:00–16:00, pá/Fri 10–15:00 • 
www.polanskygallery.com

POSTPOST GALLERY
Orlí 22 • po-ne/Mon–Sun 10:00–22:00 • 
Pro více informací o výstavách sledujte 
sociální sítě galerie / For more information 
about exhibitions, follow the gallery’s social 
networks • facebook.com/postpost.gall

Vitrínová galerie a prostor pro prezentaci
současného umění v podchodu v centru 
města
en Showcase gallery and contemporary art 
presentation space in the underpass of the 
city centre.

Cyril Zikuška: Overexposed: V koruně /  
In the Treetops
do/until 15. 11.
k/c Viktória Pardovičová

Kateřina Šindelková: The Notes All Bend  
and Reach Above the Trees
17. 11. – 16. 12.
k/c Tamara Pavlechová

SOLO OFFSPACE 
Körnerova 9 • Pro bližší program sledujte fb 
galerie / For further program see fb page 
of the gallery • www.facebook.com/solo.
offspace

Oběžník / Circular 
Aleš Zapletal, Ondřej Homola, Jozef Mrva 
ml., Tomáš Plachký 
9. 12.
SOLO offspace se loučí a budeme rádi, když 
dorazíte na naše poslední setkání. Nebojte, 
tento prostor zde bude i dále a jeho nový tým 
už chystá zajímavý program. 
en SOLO offspace is saying goodbye and we 
will be glad if you come to our last meeting. 
Don't worry, this space will continue to be 
here, and its new team is already preparing an 
interesting program.

SVITAVA – transmedia art lab
Slaměníkova 23b • svitava.org

Experimentální prostor pro průzkum a reflexi 
nových technologií v umění i společnosti, 
ne-hierarchizovaných forem sebevzdělávání 
skrze praxi a interdisciplinární spolupráci 
v post-digitální době. 
en Experimental space for exploration and 
reflection of new technologies in art and 
society, non-hierarchical forms of self-edu-
cation through practice, interdisciplinary ways 
of cooperation and implementation in the 
post-digital age.

SONDA 2022 
12. 11., Hvězdárna a planetárium Brno, 
Kraví hora 522/2

První ročník jednodenního festivalu elektro-
akustické hudby a audiovizuálních performancí 
proběhne v prostorech Hvězdárny a planetária 
Brno a představí české a zahraniční tvůrce, 
kteří neortodoxním způsobem kombinují mé-
dium zvuku, světla a pohyblivého obrazu. 
en The first edition of the one-day festival of 
electroacoustic music and audiovisual perfor-
mances. The event will take place in the prem-
ises of the Brno Observatory and Planetarium 
and will present Czech and foreign artists who 
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ZAAZRAK|DORNYCH
Koliště 701/4 • čt/Thu 17:00–21:00, jinak 
otevřeno během akcí nebo po domluvě / 
or open at the time of the event or by 
appointment +420 777 487 712

Zaazrak|Dornych se nachází v prostoru pod 
železničním nadjezdem mezi ulicemi Koliště 
a Dornych. Funguje v nepravidelných interva-
lech převážně vernisážovou formou.
en Zaazrak|Dornych is located in an area under 
the railway overpass between Koliště and 
Dornych Streets. It opens at irregular intervals 
mainly for vernissages.

Jan Bražina: Be Mine and Everything Will Be 
Fine 
do/until 3. 11. 
Bražina se v povědomí lokální scény zapsal 
jako tvůrce prostorových objektů, ať už šlo 
o betonové odlitky, palisádovité kompozice 
z klacků, šperky nebo nositelný textil. Tím, 
co vzájemně spojuje všechny aspekty této 
různorodé tvorby, je odkaz k lidskému tělu, 
čímž otevírají téma osobní identity.
en Bražina gained the attention of the local art 
scene as an author of spatial objects whether 
it were concrete casts, palisade-like club 
compositions, jewellery or wearable textile. 
What mutually interconnects all these different 
aspects of his diverse artwork is the relation to 
the human body which therefore opens up the 
topic of personal identity.

Dominika Dobiášová
10. 11. – 8. 12.
Malířka zpracovává ve svých obrazech osobní 
zážitky a pocity transformované do figurálních 
kompozic fantastických postav zasazených 
do magických krajinných scenérií. To vše 
prezentované v dokonale zvládnuté technice 
hladké malby zasazené do speciálních, na míru 
vyráběných autorských rámů.
en A painter who thematizes personal experi-
ences and feelings transformed into figural 
compositions of fantastic characters placed in 
magical landscape sceneries. All of it present-
ed in the technique of perfect smooth painting 
in exclusively produced author's frames.

AKCE / EVENTS

PROSTOR PRO ANGAŽOVANOU 
ARCHITEKTURU / SPACE FOR ENGAGED 
ARCHITECTURE 
OC Dornych, Dornych 404/4, 3. patro/
floor • st–ne / Wed–Sun 14:00–19:00

Tracing Spaces: Stop and Go
15. 11. – 18. 12.
Silniční koridory představují modernizaci států, 
ale jsou také velkou zásobárnou imaginace. 

Fungují jako magnety a přitahují věci i jed-
notlivce, kteří se dostanou na jejich orbitu 
nebo se kolem nich kumulují. Tyto zážitky jsou 
zaznamenány v oficiálních statistikách kontrol-
ních orgánů, v příbězích z každodenního života 
uživatelů silnic a rezidentů, ve výzkumných 
zprávách a uměleckých dílech. Místa, kde je 
tok dopravy přerušen – autobusové terminály, 
logistická centra, dálniční odpočívadla, tržiště 
nebo hraniční přechody – nám umožňují číst 
strategie kontroly (nad)národních organizací 
a velkých podniků a motivy a biografie aktérů 
na cestě.
en Road corridors represent the modernisa-
tion of states but are also great reserves of 
imagination. They operate like magnets, at-
tracting both things and individuals that come 
within their orbit or accumulate around them. 
Those experiences are registered in official 
control body statistics, stories from the daily 
lives of road users and residents, in research 
reports and art works. The points where the 
flow of traffic is interrupted – bus terminals, 
logistic centres, motorway service stations, 
markets or border crossing points – allow us 
to read the strategies of control of (supra)
national organisations and large enterprises 
and the motives and biographies of the actors 
en route.
k/c Michael Hieslmair, Michael Zinganel

NA VÝLETĚ / AN EXCURSION

KRAJSKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO 
UMĚNÍ VE ZLÍNĚ
14|15 Baťův institut • Vavrečkova 7040, 
Zlín • út–ne/Tue–Sun 10:00–18:00 • 
www.galeriezlin.cz

– 1. PODLAŽÍ BUDOVY 14, GRAFICKÝ 
KABINET 

Lubomír Jarcovják: ...Prů/řez ...
do/until 27. 11.
Výstava představuje poprvé v ucelené formě 
dílo umělce a pedagoga Lubomíra Jarcovjáka 
(1962), který je svým životem i tvorbou spojen 
se Zlínem. Jarcovják rozvíjí svá tvůrčí zkoumání 
v kontextu různých médií a výtvarných postu-
pů, které sahají od grafických listů, prací na 
papíru či z papíru, přes trojrozměrné objekty 
a monumentální sochařské formy, až po barev-
ně kontrastující obrazové kompozice. Jejich 
východiskem jsou převážně elementární formy 
geometrické povahy, které symbolizují nejen 
autorův intenzivní vztah ke světu a přírodě, ale 
i jeho hlubokou úctu k historickým a duchov-
ním hodnotám. 
en The exhibition presents for the first time in 
a comprehensive form the work of artist and 
teacher Lubomír Jarcovják (b. 1962), whose 
life and work are linked to with Zlín. Jarcovják 

develops his creative explorations in the 
context of various media and artistic practices 
that range from graphic sheets, works on 
or from paper, through three-dimensional 
objects and monumental sculptural forms, 
to color-contrasting figurative compositions. 
Their starting points are mostly elementary 
forms of geometric nature, which symbolize 
not only the artist's intense relationship to the 
world and nature, but also his deep respect to 
historical and spiritual values.
k/c Pavlína Pyšná

Dvacet let FMK: The Best Of
do/until 22. 1. 2023
U příležitosti oslav svého 20. výročí připravila 
Fakulta multimediálních komunikací UTB výsta-
vy prezentující nejvýznamnější tvůrčí výstupy, 
experimenty i úspěchy na poli umění a kre-
ativních průmyslů, které za poslední dvě deká-
dy z ateliérů a ústavu vzešly. Retrospektivní 
část prezentace „The Best Of” v krajské galerii 
shrne archivní materiál instituce s důrazem na 
proměny přístupů a identity ateliérů.
en On the occasion of its 20th anniversary, it 
has prepared Faculty of Multimedia Commu-
nications UTB exhibitions presenting the most 
important creative achievements, experi-
ments and successes in the field of art and 
creative industries over the last two decade 
from the studios and the institute. Retrospec-
tive part of the presentation "The Best Of" in 
the regional gallery will summarize the archival 
material of the institution with an emphasis 
on the changing approaches and identities of 
the studios. 
k/c Vít Jakubíček

Jan Merta: Neboj se! / Don't You Worry!
7. 12. 2022 – 5. 3. 2023
Ve svém svébytném vizuálním projevu vychá-
zejícím z osobní paměti, přetváří Jan Merta 
témata reálného světa v jedinečnou projekci 
vlastního prožitku. Tento neobyčejně upřímný 
přístup je svou intenzitou a pravdivostí 
k divákovi až pozoruhodně přenosný a sdílný. 
Ve většině případů autor vybírá jako náměty 
svých maleb, kreseb a objektů předměty 
a reálie na okraji běžné pozornosti, které jsou 
však pro něj osobně velice podstatné. Jejich 
vytržením z původního kontextu a volným 
zpracováním jim přisuzuje nový obsah. 
en In his unique visual expression based on 
personal memory, Jan Merta transforms real-
world themes into a unique projection of his 
own experience. This extraordinarily honest 
approach is in its intensity and truthfulness 
remarkably portable and forthcoming to the 
viewer. In most cases, the author chooses 
as the subjects of his paintings, drawings, 
and objects such items and realities on the 
margins of ordinary attention, which are, 

however, very important to him personally. By 
taking them out of their original context and 
processing them freely, he assigns them new 
content.
k/c Ivan Bergmann

– 2. PODLAŽÍ BUDOVY 14

Petr Bařinka: Super Last Minute
do/until 27. 11.
Petr Bařinka je multimediální vizuální umělec. 
Ve svém díle kombinuje zdánlivě naivní 
pohádkové prvky se závažnějšími tématy 
vztahujícími se k paměti, nevědomí, strachu, 
fantazii. Zachycuje obrazy, které se mu otiskují 
do paměti. Jeho tvorba využívá celou škálu 
aktuálních technik od malby přes sochařství, 
fotografii, film až po digitální tisk a animaci. 
en Petr Bařinka is a multimedia visual artist. 
In his work he combines seemingly naive 
fairy tale elements with more serious themes 
related to memory, the unconscious, fear 
and fantasy. He captures images that imprint 
themselves on his memory. His work uses 
a range of current techniques from painting 
to sculpture, photography, film, digital printing 
and animation.
k/c Ladislava Horňáková

Karel Čapek: Kresby z cest po Evropě / 
Drawings from Trips Around Europe
7. 12. 2022 – 12. 3. 2023 
Výstava z volného cyklu, ve kterém se 
potkávají osobnosti českého písemnictví 
v souvislosti s výtvarným uměním, se tentokrát 
věnuje životu a dílu Karla Čapka. Představí 
spisovatelovy rukopisy spolu s drobnými 
kresbami a skicami z cest. Výstavu doprovodí 
obrazy a kresby Karlova bratra Josefa Čapka, 
rukopisy Olgy Scheinpflugové, T. G. Masaryka 
a dalších. Rovněž budou vystaveny dopisy 
adresované Karlu Čapkovi spolu s písemný-
mi odkazy na životní osudy dalších klasiků. 
Vlastním pohledem na osobnost Karla Čapka 
doplní výstavu díla současných malířů – Věry 
Novákové a Tomáše Císařovského. 
en The exhibition from the free cycle, in 
which figures of Czech literature meet in 
connection with the visual arts, is this time 
devoted to the life and work of Karel Čapek. It 
will present the writer's manuscripts together 
with small drawings and sketches from his 
travels. The exhibition will be accompanied by 
paintings and drawings by Karl's brother Josef 
Čapek, manuscripts by Olga Scheinpflugová, 
T. G. Masaryk, and others. Letters addressed 
to Karel Čapek will also be exhibited, together 
with written references to the lives of other 
classics. The exhibition will be supplemented 
by the works of contemporary painters – Věra 
Nováková and Tomáš Císařovský – with their 
own view of Karel Čapek's personality.

GALERIE KABINET T.
12. tovární budova, Zlín • út–pá/Tue–Fri 
14:00–18:00 & po telefonické domluvě /
after telephone arrangement • 
www.kabinett.cz

Karíma Al-Mukhtarová a Nicole Wendel: 
Prostor mezi námi / A Space Between Us
18. 11. 2022 – 20. 1. 2023
Obě umělkyně pracují na instalacích, perfor-
mancích a experimentálně používají techniky 
hraniční, které samy vynalézají. Karíma vyšívá 
sklo, Nicole kreslí rozkomíhaným pohybem 
vlastního těla. Obě řeší styčné obsahy jinými 
formami. Jedno z nastolených témat německé 
umělkyně je pohyb v prostoru, rozvíjení zachy-
cené myšlenky. Její přístup je tělesný, haptický. 
Naopak Karíma pracuje s materiály křehkými, 
kterým hrozí rozpad, kresbu nahrazuje text, ctí 
tradice a stálost materiálů. Obě pracují s gesty 
odlišným způsobem, obě smýšlejí podobně, ale 
hledají jiné přístupy k uměleckému vyjádření. 
en Both artists work on installations, perfor-
mances, and experimentally use borderline 
techniques that they themselves invent. Karíma 
embroiders glass, and Nicole draws with her 
own moving body. Both deal with common-
alities in different forms. One of the themes 
raised by the German artist is movement in 
space, the development of a captured idea. 
Her approach is bodily, haptic. On the con-
trary, Karíma works with fragile materials that 
are at risk of disintegration, drawing is replaced 
by text, honoring tradition and the perma-
nence of materials. Both work with gestures in 
different ways, both think alike but seek differ-
ent approaches to artistic expression.
k/c Ludwig Seyfarth, Lenka Tutschová

GALERIE JOSEFA JAMBORA
Brněnská 475, Tišnov • st, pá / Wed, 
Fri 12:00 – 18:00, so–ne / Sat–Sun 
10:00 – 17:00 • mekstisnov.cz/galerie

Libor Veselý: 22 v pohybu / 22 in motion 
do/until 5. 2. 2023
Výstava představuje autora jako bytostného fi-
guralistu. Na velkoformátových plátnech reflek-
tuje životní zkušenosti i inspirace mytologiemi, 
uměleckými díly a dalšími rezervoáry kolektivní 
lidské zkušenosti. Propojuje osobní vize s tím, 
co představuje lidskou bytost, a bourá iluzi naší 
vzájemné oddělenosti. Soubor vystavených děl 
spojuje linka narace ve specifickém symbo-
lickém jazyce. Každý z obrazů vypráví příběh 
o člověku v pohybu jeho existence.
en The exhibition presents Veselý as an es-
sential figuralist. On large-format canvases, he 
reflects life experiences and inspirations from 
mythologies, works of art and other reservoirs 
of collective human experience. He connects 
personal visions with what the human being 
represents and breaks down the illusion of our 

separation from each other. The collection of 
exhibited works is connected by a line of nar-
ration in a specific symbolic language. Each of 
the paintings tells the story of a human being in 
the movement of his existence. 
k/c Radka Kaclerová

GAP / GALERIE A PROSTOR
Kollárova 27, Znojmo • galerieaprostor.cz

Florek + Toman: Název výstavy / 
Title of the Exhibition
do/until 7. 12.
...aneb kam se ubírá současná plenérová 
malba, aneb jak malovat plenér v současné 
urbanizované postindustriální krajině. Výstava 
je ostrým náhledem do tvorby dvou mladých 
slovenských malířů Juraje Tomana a Jura-
je Floreka, kteří se věnují plenérové malbě 
současného městského prostředí. Zajímají je 
všední městské motivy, které jsou přetavené 
skrze médium olejomalby a nabírají tak nový 
svěží úhel pohledu. Jejich dlouhodobý záměr 
je zpodobovat na plátnech stále nová města. 
Jejich námětem bývají nefunkční stalkerské 
lokality, industriální architektura a zdánlivě 
nemalebná zákoutí současného města.
en ...or where contemporary plein air paint-
ing is going, or how to paint plein air in the 
contemporary highly urbanized post-industrial 
landscape. The exhibition is a sharp insight into 
the work of two young Slovak painters, Juraj 
Toman and Juraj Florek, who are dedicated 
to plein-air painting in contemporary urban 
environments. They are interested in everyday 
urban motifs, which are reinterpreted through 
the medium of oleo-painting and thus take on 
a fresh new angle. Their long-term intention is 
to depict new cities on canvas. Their subject 
matter tends to be dysfunctional stalker sites, 
industrial architecture and seemingly unpaint-
erly corners of the contemporary city.

Informace o termínech vernisáží najdete 
na stránkách artmap.cz a v našem 
newsletteru / For exhibition openings,  
see artmap.cz or our newsletter.
k/c – kurátor/curator

Statutární město Brno
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Vydává Artmap, z.s., Vojtěšská 196/18, 
Praha 1, artmap.cz, knihy.artmap.cz

Mapa © Map Design 
www.mapdesign.eu

Iv
a 

D
av

id
ov

á,
 W

he
re

ve
r I

 T
ou

ch
, T

he
re

 S
ha

ll 
Be

 G
ra

ss
, 2

02
2

ART DESIGN FASHION
EXPOZICE 
HISTORICKÉHO 
A SOUČASNÉHO 
DESIGNU

online výstava a materiály pro hodiny dějepisu
www.frames-reconstruction.eu

RÁMOVÁNÍ 
REKONSTRUKCE
obnova Evropy po 2. světové válce  
perspektivou dokumentárního filmu

Cena Jindřicha 
Chalupeckého

Národní galerie Praha
Veletržní palác

23  9  2022 
-- 8  1  2023

all that is solid melds in the air

vše pevné se spojuje ve vzduchu

Zahraniční host
Korakrit Arunanondchai

FAIT GALLERY
www.faitgallery.com

Milan 
MaurNejisté 

sekvence 
děje

19/10/2022—14/1/2023

ART
ANTIQUES
2002–2022

20. NAROZENINY

www.artantiques.cz


